МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
/У

Р ?

___20 ^

р.

Про залишення заяви
без розгляду
Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 12
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу
другого частини другої статті 24 Закону України «Про вищу освіту» та з
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(СОУЮ -19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Державної установи «Інститут еволюційної екології
Національної академії наук України» від 03.09.2021 № 6694 про отримання
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім
(освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем без розгляду згідно з підставами,
що додаються (додаток).
*
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державну установу «Інститут еволюційної екології
Національної академії наук України» про прийняте органом ліцензування
рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Вігренка А.

Т. в. о. Міністра

Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/Ю* 2021 р. № /Ур
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти без розгляду

'

відповідно до частини першої і другої статті 12 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи

дата 03.09.2021

ЄДЕБО 6694

Вх. № заяви юридичної особи
1675/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи

Державна установа «Інститут еволюційної
екології Національної академії наук України»
Ідентифікаційний код юридичної особи 33593908
Вид освітньої діяльності, рівень вищої Отримання ліцензії на провадження освітньої
освіти, код та найменування
діяльності у сфері вищої освіти за третім
спеціальності, зазначені юридичною
(освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем
особою у заяві
вищої освіти (освітньо-наукова програма
«Екологія» за спеціальністю 101 Екологія)
Ліцензований обсяг за заявою
5 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що подаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 Закону):
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами на об’єкти нерухомості за адресами:
м. Київ. вул. Академіка Лебедєва, 37 та 43. оскільки в матеріалах електронної ліцензійної
справи є скановані копії інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.№ 242553451 та № 242552966, згідно з якими власником приміщень за
вищевказаними адресами є Національна академія наук України (порушення підпункту 1
пункту 41 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 4 березня 2021
року № 365) (далі Ліцензійні умови).
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії
оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою
або не містить даних, які обов'язково вносяться до них (пункт 2 частини другої статті 12
Закону):
- у відомостях про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес на відповідному рівні вищої освіти
(Таблиця 2 Додатку 15 до Ліцензійних умов) надано неповну інформацію про кадрове
забезпечення, зокрема у деяких науково-педагогічних працівників відсутня інформація:
про підвищення кваліфікації та присвоєне вчене звання (Гончаренко І. В., Зуб Л. М.); про
шифр і назву наукової спеціальності та тему дисертації (Шупова Т. В.), що є порушенням
вимог підпункту 3 пункту 41 Ліцензійних умов;

- у Відомостях про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній
програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (Додаток 16 до Ліцензійних умов)
надано неповну інформацію про кадрове забезпечення, зокрема, відсутня інформація про
шифр та найменування наукової спеціальності, тему дисертації, вчене звання та
підвищення кваліфікації у працівників закладу освіти Жигаленка О. А. та Лялюк Н. М.,
а також дані тільки про підвищення кваліфікації у Нецветова М. В. та Радченка В. Г., що
< порушенням вимог підпункту 4 пункту 41 Ліцензійних умов;

- освіті компоненти освітньої програми не забезпечені науково-педагогічними та/або
науковими працівниками закладу освіти, що є порушенням вимог пункту 36
Ліцензійних ум

о

в

. ______________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________

1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої
освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.____________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
[ Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ

